
P6_TA(2007)0582

Kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok (kodifikált változat) ***I

Az Európai Parlament 2007. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezőgazdasági vagy
erdészeti traktorok vontatószerkezetéről és hátrameneti berendezéséről szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2007)0319 – C6-0175/2007 –

2007/0117(COD))

(Együttdöntési eljárás – egységes szerkezetbe foglalás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2007)0319),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0175/2007),

– tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeré-
ről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

– tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0474/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0583

A nem automatikus működésű mérlegek (kodifikált változat) ***I

Az Európai Parlament 2007. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a nem automatikus működésű
mérlegekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat)

(COM(2007)0446 – C6-0241/2007 – 2007/0164(COD))

(Együttdöntési eljárás – egységes szerkezetbe foglalás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2007)0446),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság
javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0241/2007),
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– tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeré-
ről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

– tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0473/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

P6_TA(2007)0584

Élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettségi határértéke (kodifikált
változat) *

Az Európai Parlament 2007. december 11-i jogalkotási állásfoglalása a nukleáris balesetet vagy bár-
mely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív
szennyezettsége legmagasabb megengedhető határértékének megállapításáról szóló (Euratom)
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2007)0302 – C6-0205/2007 –

2007/0103(CNS))

(Konzultációs eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0302),

– tekintettel az Euratom-Szerződés 31. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0205/2007),

– tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeré-
ről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra (1),

– tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0475/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.
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